
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  3229 din 26.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :
                                                                                                               MII LEI

                                    COD                    TRIM II
VENITURI – TOTAL                                            381,00
1.   Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaţii de urgenţă în sănătate                                                   42021601                 381,00

      

CHELTUIELI – TOTAL                                            381,00
1. Sănătate                                                                                       66.02                       381,00
- transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale
şi a echipamentelor de comunicaţii de urgenţă în sănătate              6602125                   381,00

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.      66       din 28 aprilie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                                           Gheorghin Ionel

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local  pe anul 2011.

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 3239 din 27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii 
din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

          MII LEI

       COD                          TRIM II
VENITURI – TOTAL                     381,00
4. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea 
Cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii                           43.10.14                        381,00

CHELTUIELI – TOTAL                                 381,00
1. Sănătate                                                                                   66.10                             381,00

- cheltuieli de capital                                                       66.10.71                      381,00

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr. 67 din 28 aprilie 2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                       
                                                                                                      Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3278 din 27 aprilie  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări, se introduce punctul 7 –Aparat mobil de radiologie 
(Spital) în valoare de 238.000 şi punctul 8 – Ecograf Doppler (Spital) în valoare de 
143.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 522.480 lei şi un TOTAL GENERAL 
de 1.156.480 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  
judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.    68    din 28 aprilie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Gheorghin Ionel

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul 
I al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  3276 din  27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul 
I al anului 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului
2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului
– judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.     69        din 28 aprilie 2011               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe 
trimestrul I al anului 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  3277 din  27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor
 Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului
– judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate.
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi 

revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de 
dezvoltare locală

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 1292/15.03.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în 
elaborarea şi revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a 
planurilor de dezvoltare locală;

Ţinând cont de art. 2 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” alin.(5)  lit. „c” şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi 
revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de 
dezvoltare locală, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice;.  
-   Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
-   celor interesaţi prin afişare

Nr.     71 din 28 aprilie 2011                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
contractul de concesiune teren pentru construcţie

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 2715/18.04.2011 al Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului,  prin care se propune prelungirea, cu un an, a termenului de obţinere a 
autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune teren, prin act adiţional;

În temeiul prevederilor art. 36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă prelungirea, cu un an, a termenului de obţinere a 
autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune terenur, prin act adiţional, după 
cum urmează:

Nr.contract 
concesiune

Nr.
crt

Numele şi
denumirea 

concesionarului

Suprafaţ
a 

concesio-
nată mp.

Obiectivul de 
realizat Adresa terenului

5551/27.08.2004
77

Obiectiv economic 
aferent act. hoteliere Republicii nr. 69

6422/27.08.2004
731

Obiectiv economic 
aferent act. hoteliere Republicii, nr. 67.

3740/27.08.2004

1. S.C. Cristian Star 
S.R.L.

251
Obiectiv economic 
aferent act. hoteliere Republicii nr. 63

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului impozite şi taxe locale ;
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;
- S.C. Cristian Star S.R.L. 
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               CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR,
          Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, 
ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 3151 
din 19.04.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a 
raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza 
Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, teren ce 
aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF, 
ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut 
proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 

Neslyd 
Company

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. TANKI 
IOZSEF şi 

TANKI 
SUSANA

Carpaţi nr. 13 401778 1132 07.03.2011 225 37 1022

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Timiş ;

- Compartimentului  Administraţie Publică Locală 
- Serviciului Urbanism
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

    Nr.  73     din 28 aprilie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 
Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  
referatul nr. 2377 din 19.04..2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în 
baza cererii numiţilor Tanki Iozsef şi Tanki Susana, în calitate de proprietari al locuinţei cumpărată 
în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13 şi prin care se propune vânzarea, 
fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 37 mp cu preţul de 1022 lei (6.56 euro/mp), conform 
raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 07.03.2011, suprafaţă 
rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 225 mp., 
teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 56/24.03.2011.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Tanki Iozsef şi Tanki 
Susana a suprafeţei de 37  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 401778, cu nr. topo 
1132 din Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13.

Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 1022 lei,   (6.56 
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data 
de 07.03.2011.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea  legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul 
Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;
-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Tanki Iozsef.

Nr.  74  din 28 aprilie 2011                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                Gheorghin Ionel

    
                                          CONTRASEMNEAZĂ,

            SECRETAR,
                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind rezilierea  Contractului de concesiune teren nr. 4205/11.05.2009 
încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 2393/20.04.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului  prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 
4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L. la cererea 
concesionarului care se află în imposibilitatea de a exploata terenul;

Ţinând cont de prevederile CAP. II, art.13 din Legea nr. 50/1991, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b” şi art. 45 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază Contractul de concesiune teren nr. 4205/11.05.2009 

încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ;

- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;
-     S.C. TEREX S.R.L.

Nr.   75 din  28 aprilie 2011                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             
                     Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ
       SECRETAR,
        Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402061, Jimbolia, 
topo. 1195/1/1/1/1/1/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3182 din 20.04.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului cuprins în C.F. 
402061, Jimbolia, topo. 1195/1/1/1/1/1/1, teren aflat în domeniul privat al oraşului 
Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei parcele de 400 mp din terenul situat în 
Jimbolia, cuprins în C F.  402061, Jimbolia, topo. 1195/1/1/1/1/1/1.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr.  76  din 28 aprilie 2011                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
 Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 9443, Jimbolia, 
topo. 35/1/1/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 3181 din 20.04.2011 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului cuprins în C.F. 
9443, Jimbolia, topo. 35/1/1/1, în suprafaţă de 99.423 mp, teren aflat în domeniul 
privat al oraşului Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului cuprins în C.F. 9443, Jimbolia, 
topo. 35/1/1/1, în suprafaţă de 99423 mp, în trei parcele după cum urmează:

a) nr. topografic nou – suprafaţă de 60.000 mp;
b) nr. topografic nou – suprafaţă de 20.000 mp;
c) nr. topografic nou – suprafaţă de 19.412 mp.
Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr. 77 din 28 aprilie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
 Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr.  3262 din 27 aprilie  2011 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartizarea 
de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2011;

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei nr.114/1996 

şi ale Hotărârii nr. 243/23.12.2010 privind modificarea punctajului care stă la baza 
stabilirii condiţiilor şi criteriilor de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de 
stat;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) 
lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat pe anul 2011, conform ANEXELOR nr. 1, 2 şi 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş ;

- Compartimentului administraţie publică locală  ;
- Serviciului impozite şi taxe locale ;
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală .

Nr.   78/ 28 aprilie 2011                             PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                     Gheorghin Ionel
        

   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul Lungu 
Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36

Consiliul local al oraşului Jimbolia;

Văzând referatul nr. 3249 din 27 aprilie 2011 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru 
contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36;

Ţinând cont de prevederile art. 178 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9)  şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru 
contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului  impozite şi taxe locale.

Nr.   79     din 28 aprilie 2011                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

             Gheorghin Ionel

                     

                                 CONTRASEMNEZĂ,

 SECRETAR,

  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale pentru 

desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul Serviciului Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor prin care 

se propune stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrative, în 
cuantum de 100 lei;

Ţinând cont de prevederile art. 282 si art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi de  prevederile art. 5 alin 1 lit. a), art. 27 
şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor, precum şi a prevederilor H.G. nr. 64/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 
civilă

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  taxa specială pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă 
în cuantum de 100 lei.

Art.  2. – Taxa prevăzută la art. 1 se achită la Serviciul Impozite şi Taxe locale din 
cadrul Primăriei Jimbolia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul 
Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor;
- Cetăţenilor prin afişare.

Nr.  80  din 28 aprilie 2011                                              Preşedinte de şedinţă
                                                                                               Gheorghin Ionel

                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                            SECRETAR
                                             Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 3137  din 27.04.2011 al Serviciului contabilitate, patrimoniu, resurse 

umane prin care se propune aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a”, alin. (9) şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se abrobă următoarele tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate
de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.:

- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 20x20x20 cm                 3,86 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 40x40x30 cm                 4,05 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 50x50x40 cm                 4,14 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 20x20x20 cm                  4,54 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 40x40x30 cm                  4,62 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 50x50x40 cm                  5,07 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 20x20x20 cm        5,21 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 40x40x30 cm        5,62 lei/buc
- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 50x50x40 cm        6,01 lei/buc
- plantat gard viu la un rând cu distanţa de 12 cm                                                        1,88 lei/ml
- plantat gard viu la un rând cu distanţa de 20 cm                                                        1,60 lei/ml
- plantat gard viu la două rânduri cu distanţa de 20 cm                                                3,22 lei/ml
- plantat gard viu la două rânduri cu distanţa de 30 cm                                                2,99 lei/ml

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
- cetăţenilor prin afişare 

Nr.  81    din 28 aprilie 2011        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
   Gheorghin Ionel

                                       
    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2007 privind 
atribuirea gratuită a terenului aferent locuinţei cumpărată la Legea 
112/1995 situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 31

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr. 3153 din 19.04.2011 al Serviciului Impozite şi 

Taxe Locale prin care se propune ablogarea HCL nr. 4/2007;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se  abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2007 privind

atribuirea gratuită a terenului aferent locuinţei cumpărată la Legea 112/1995 situat în 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 31.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală   ;
- Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.   82  din 28 aprilie  2011     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,



Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 3173/28.04.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 28 aprlie  2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Gheorghin Ionel
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16
      A absentat:  d-şoara Cîrlig Daniela

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 66 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 67 cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 68 cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul I al anului 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 69 cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 70 cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi 
revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 71 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
contractul de concesiune teren pentru construcţie. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 72 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren aferent 
construcţiilor cumpărate în baza Legii 112/1995, propus spre vânzare.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 73 cu unanimitate de voturi.
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 74 cu unanimitate de voturi.
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune teren pentru construcţie, 
obiectiv cu caracter economic, nr. 4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. 
TEREX S.R.L.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 75 cu unanimitate de voturi.
11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str.  Mărăşeşti, zona blocului 
nr. 11, înscris în C.F. 6872, nr. Topo. 1195/1/1/1.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 76 cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica (în spatele 
fostei cantine), înscris în C.F. 9443, nr. Topo. 35/1/1/1.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 77 cu unanimitate de voturi.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia din fondul locativ 
de stat pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 78 cu unanimitate de voturi.



14. Proiect de hotărâre privind anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul 
Lungu Florinel, din Jimbolia, strada Spre Nord nr. 36, conform art. 178 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 79 cu unanimitate de voturi.
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale 
administrativă.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 80 cu unanimitate de voturi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 81 cu unanimitate de voturi.
17. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr . 4/2007 referitoare la atribuirea gratuită a 
terenului aferent locuinţei cumpărate la Legea nr. 112/1995, din Jimbolia, strada Ion Slavici nr. 31, 
pentru domnul Andreoiu Petre.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 82 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 aprilie 2011 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia.

D-l Boldor,  viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 16.

Absentează: d-şoara Cîrlig Daniela.
În continuare d-l Boldor prezintă :

ORDINEA DE ZI
1. Raportul primarului asupra stării generale, economice, sociale, cultural - sportive şi 
administrative a oraşului Jimbolia în anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul I al anului 2011.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi 
revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru 
contractul de concesiune teren pentru construcţie. 
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de teren aferent 
construcţiilor cumpărate în baza Legii 112/1995, propus spre vânzare.
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa 
cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13.
11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune teren pentru construcţie, 
obiectiv cu caracter economic, nr. 4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. 
TEREX S.R.L.
12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str.  Mărăşeşti, zona blocului 
nr. 11, înscris în C.F. 6872, nr. Topo. 1195/1/1/1.
13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, zona Ceramica (în spatele 
fostei cantine), înscris în C.F. 9443, nr. Topo. 35/1/1/1.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia din fondul locativ 
de stat pentru anul 2011.
15. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr . 4/2007 referitoare la atribuirea gratuită a 
terenului aferent locuinţei cumpărate la Legea nr. 112/1995, din Jimbolia, strada Ion Slavici nr. 31, 
pentru domnul Andreoiu Petre.
16. Proiect de hotărâre privind anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul 
Lungu Florinel, din Jimbolia, strada Spre Nord nr. 36, conform art. 178 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale 
administrativă.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
19. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
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20. Probleme curente ale primăriei.
21. Diverse.

Conform Hotărârii nr. 38/04.03.2011 preşedinte de şedinţă este  D-l Gheorghin Ionel.
D-l Gheorghin supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 24 martie 2011 şi  nefiind 

obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 11 aprilie 2011 şi 

nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Gheorghin supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 26 aprilie 2011 şi 

nefiind obiecţii  se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:

D-l Gheorghin precizează că punctul 1 de pe ordinea de zi este Raportul primarului asupra stării 
generale, economice, sociale, cultural - sportive şi administrative a oraşului Jimbolia în anul 2010 şi 
dă cuvântul d-lui primar.

D-l primar spune că raportul se află în mapele consilierilor spre consultare şi că aşteaptă întrebări
referitoare la conţinutul acestuia.

Mai precizează că în urma analizei făcute cu şefii de serviciu s-a observat că sunt probleme la 
încasarea impozitelor, în special la impozitul agricol. Foarte mulţi proprietari sunt plecaţi din localitate, au 
arendat pământul, şi nu ştiu că a fost instituit acest impozit. Se încearcă o identificare a acestora, dar 
procedura este greoaie. Tot legat de impozitul pe teren, sunt multe plângeri legate de valoarea acestuia, că 
este mai mare decât în localităţile vecine. Acest lucru este adevărat, dar aceasta este legislaţia în materie, 
sunt diferenţe mari între mediul rural şi cel urban. La fel de greu se strâng şi banii din amenzi, mai ales 
datorită faptului că, în special, sunt amendate persoane care provind din familii sărace, care nu au resurse 
să plătească aceste amenzi.

D-l Primar prezintă situaţia economică bună a Spitalului Dr. Karl Diel, situaţie care se reflectă în 
mod pozitiv asupra actului medical.

În partea de Stare economică a Raportului sunt multe date statistice expuse detaliat.
Referitor la stadiul proiectelor precizează că sunt în derulare 19 învestiţii, în valoare totală de 30,58 

mil Euro.
Intervine d-l Ciuciulete care spune că a fost în parcul din spatele ştradndului, că este o lucrare 

frumoasă, dar că ar trebui să se găsească o soluţie să se asfalteze bucata de drum din continuarea străzii 
Timiş până la intrarea în parc. Mai întreabă când are firma TIUCĂ termen de finalizare a lucrării de la 
Casa de Cultură?

D-l Kaba spune că în aproximativ două luni şi jumătate ar trebui să termine, lucrările au fost 
întrerupte deoarece tot această firmă a lucrat şi la Spital.

D-l Gheorghin supune la vot Raportul primarului pe anul 2010 care se aprobă cu unanimitate de 
voturi.

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 66
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D-l Gheorghin  prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 67

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoruprezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 68
D-l Gheorghin  prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului local, pe trimestrul I 

al anului 2011.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill spune că prin legea finanţelor publige locale a fost instituită obligaţia de prezentare în 

şedinţă publică, în lunile aprilie, iulie, octombrie şi decembrie, a conturilor de excuţie a bugetului local, 
atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli.

Intervine d-l Ciuciulete care precizează că anexele cu execuţia propriu zisă a bugetului local nu se 
află decăt în mapele preşedinţilor de comisii şi face propunerea ca pe viitor toate mapele sa fie complete, 
cu toate anexele.

D-l Boldor reaminteşte consilierilor ca ei au votat sa se facă mapele în format mai mic, pentru a se 
face economie la consumabile. Dacă se doreşte o revenire la acea decizie, propune să se supună la vot 
propunerea d-lui Ciuciulete.

D-l Gheorghin supune la vot propunerea ca toate mapele să fie complete, să cuprindă toate anexele 
hotărârilor, propunere care se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri.

D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 69

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 70
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D-l Gheorghin  prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor 
în elaborarea şi revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de 
dezvoltare locală.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 71

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de 
construire pentru contractul de concesiune teren pentru construcţie.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Karancyi spune că în cerere se aminteşte de o parcare, unde va fi amplasată parcarea? În curte 

sau pe stradă? 
D-l Postelnicu spune că parcarea va fi amenajată în curte.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  16 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-na Karancyi) şi se adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 72

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenţa de 
teren aferent construcţiilor cumpărate în baza Legii 112/1995, propus spre vânzare.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 73

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce 
aparţine de locuinţa cumpărată în baza Legii 112/1995, situată în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 74

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesiune teren pentru 
construcţie, obiectiv cu caracter economic, nr. 4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local 
Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu propune să fie atrasă atenţia ca molozul care se află în acest moment pe teren să fie 
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luat de către firma TEREX.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 75

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, str.  
Mărăşeşti, zona blocului nr. 11, înscris în C.F. 6872, nr. Topo. 1195/1/1/1/1/1/1.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 76

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind dezlipirea terenului situat în Jimbolia, zona 
Ceramica (în spatele fostei cantine), înscris în C.F. 9443, nr. Topo. 35/1/1/1.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Pop cere lămuriri cu privire la acest punct. 
D-l Boldor spune că sunt 2 cereri pt două din cele trei parcele ce vor fi dezlipite.
D-l Ciuciulete precizează că ambele cereri provin de la aceeaşi firmă, S.C. Igeco S.R.L.
D-l Primar spune că această firmă este agentul intermediar pentru S.C.  FABRICA ABBRUZZESE 

S.R.L. care solicită în concesiune teren pentru realizarea unei hale de producţie pentru cazane termice pe 
combustibil solid şi gazos, iar cea de-a doua solicitare este pentru alt teren, pentru realizarea unui parc 
fotovoltaic.

D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 77

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia 
din fondul locativ de stat pentru anul 2011.

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi întreabă ce se va întâmpla cu persoanele care locuiesc în imobilele care se vor demola, 

ei sunt trecuţi pe aceste liste?
D-l Bâcă spune că aceste liste au fost întocmite pe baza anchetelor sociale care s-au făcut în tot 

oraşul, la persoanele care au avut cerere pentru locuinţă. Aceste liste au fost afişate, iar cei nemulţumiţi au 
avut termen de contestaţie.

D-l Niţoi precizează că s-a discutat că se va demola imobilul de pe Carpaţi 2. Cei de acolo nu au 
solicitat locuinţă pentru că ei nu ştiu că se va demola imobilul în care locuiesc. Ce se va întâmpla cu ei?

D-l Bâcă spune că aceştia au prioritate.
D-l Boldor spune că cei evacuaţi vor avea prioritate la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de 

stat. Mai spune că doar Consiliul Local va hotărî ce imobile se vor demola şi tot Consiliul Local va hotărî 
ce se va întampla cu cei evacuaţi.

D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 78
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D-l Gheorghin  prezintă referatul privind anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru 
contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, strada Spre Nord nr. 36, conform art. 178 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bill precizează că d-l Lungu Florinel are o datorie de 10 lei la bugetul local şi acesta nu poate fi 

găsit.  Mai spune că legislaţia fiscală prevede faptul că, dacă cheltuielile de executare sunt mai mari decât 
creanţele supuse executării silite, iar creanţele fiscale sunt mai mici de 10 lei, aceste debite se pot anula.

D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 79

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei 
pe cale administrativă.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 80

D-l Gheorghin  prezintă referatul privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii 
verzi, practicate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă.
HOTĂRÂREA NR. 81

D-l Gheorghin  prezintă referatul abrogarea H.C.L. nr . 4/2007 referitoare la atribuirea 
gratuită a terenului aferent locuinţei cumpărate la Legea nr. 112/1995, din Jimbolia, strada Ion 
Slavici nr. 31, pentru domnul Andreoiu Petre.

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi spune că este vorba de imobilul situat pe str. Ion Slavici nr. 31. Precizează că în anul 

2001 prin Hotărârea Consiliului Local 345, s-a atribuit terenul aferent locuinţei în suprafaţa de 913 mp. D-l 
Andreoiu a procedat a intabularea în cartea funciară a acestei suprafeţe de teren. Prin Hotărârea nr. 4/2007, 
în urma unor sesizări, a fost abrogată hotărârea din 2001, şi s-a atribuit o suprafaţă mai mică. În urma 
verificărilor făcute, ca urmare a sesizării d-lui Andreoiu, s-a constatat că suprafaţa de teren atribuită în 
2001 este cea corectă şi se solicită abrogarea hotărârii din 2007 şi menţinerea ca valabilă a Hotărârii nr. 
345/2001.

D-l Gheorghin supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 
adoptă.

HOTĂRÂREA NR. 82
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Se trece la Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
Din partea comisiei sociale ia cuvântul d-l Bâcă care prezintă lista locuinţelor ce urmează să fie 

repartizate persoanelor aflate pe primele locuri pe tabelele de priorităţi.

Se trece la Probleme curente ale Primăriei
D-l Primar prezintă solicitarea firmei BGS care oferă servicii de securitate pentru persoane fizice şi 

juridice.  Întreabă consilierii dacă sunt de acord ca primăria şi Consiliul Local să sprijine această firmă să 
instaleze echipaje în oraş, şi expune posibilitatea ca şi primăria să colaboreze cu ea.

Consilierii sunt de acord ca această societate să fie încurajată şi ajutată să găsească clienţi în 
Jimbolia.

D-l Primar invită consilierii la Jimbo Blues, care se va desfăşura la grădina de vară în perioada 06-
07 mai. Anunţă că în 14 mai va avea loc Jimbolia Electronic Music Festival, iar în luna iunie se 
organizează, cu ajutorul d-lui profesor Pop, un Festival Rock pentru elevi.

D-l Boldor prezintă referatul privind cererea Grupului Şcolar Mihai Eminescu care solicită suma 
de 231.432,26 lei, sumă restantă firmei SC TIAB SA, care a contractat lucrarea „Construcţie Grădiniţă şi 
creşă nouă în Jimbolia, str. Republicii nr. 21”. Precizează faptul că această investiţie este finanţată din 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În bugetul local nu sunt sume 
prevăzute pentru această investiţie, deci nu poate fi alocată suma solicitată.

D-l Boldor prezintă referatul privind cererea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia care solicită 
alocarea din bugetul local suma de 18.000 lei pentru reparaţii capitale şi suma de 19.050 lei pentru dotări 
cu aparatură şi echipamente medicale. Precizează că în urma discuţiilor cu serviciul contabilitate se 
propune ca, în momentul în care se încasează venituri suplimentare şi când se pot efectua virări de credite 
de la un capitol bugetar la alt capitol, să fie alocate către Spital sumele solicitate. Se supune la vot această 
propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la Diverse:
Ia cuvântul d-l Rakoczi care întreabă dacă se poate închiria un greder, cu care să fie nivelat drumul 

de la Panonia până în câmp. Mai spune că la magazinul Unicarm ar trebui să se pună un rastel pentru 
biciclete, toată lumea îşi sprijină bicicleta de copaci, precum şi să li se atragă atenţia să ia lăzile pe care le 
depozitează pe stradă.

D-l Toth spune că a fost desemnat ca şi reprezentant al Consiliului Local în relaţia cu concesionarii 
păşunii, dar că nu a fost invitat la niciuna dintre activităţile desfăşurate, la împrăştierea îngrăşamintelor etc.

D-l Bâcă spune că vis-a-vis de clădirea gării, peste linii, este depus foarte mult moloz, ar trebui să 
se intervină, să fie ridicat sau nivelat.

D-l Postelnicu propune să se urgenteze plombările şi asfaltările, se circulă greu în tot oraşul din 
cauza gropilor.

D-l Kaba spune că săptămâna viitoare se va finaliza licitaţia.
D-l Postelnicu precizează că şi drumul de acces spre Clarii Vii ar trebui reparat, se circulă greu. 

Mai spune că tot în Clarii Vii au început să se construiască garaje, se cunoaşte această problemă de către 
cei de la Serviciul Urbanism?

D-l Primar spune că tot anul se va lucra la canalizare şi la baza sportivă în Clarii Vii, aşa că nu se 
poate repara drumul deocamdată.

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Gheorghin   mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare şi declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul de 
şedinţă şi unul la dosarul primarului.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghin Ionel

SECRETAR
 Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  3229 din  26.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :


                                                                                                                MII LEI








                                    COD                    TRIM II

VENITURI – TOTAL 




                                            381,00


1.   Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 


pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 


comunicaţii de urgenţă în sănătate                                                   42021601                 381,00

CHELTUIELI – TOTAL 




           
                                381,00

1. Sănătate                                                                                       66.02                        381,00

- transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 


către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale

şi a echipamentelor de comunicaţii de urgenţă în sănătate              6602125                   381,00

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative


 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;

- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.

Nr.      66       din 28 aprilie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                            Gheorghin Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local  pe anul 2011.


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 3239 din 27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :









          MII LEI










       COD                          TRIM II


VENITURI – TOTAL 






                    381,00


4. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea 


Cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii                           43.10.14                        381,00


CHELTUIELI – TOTAL 





                                381,00


1. Sănătate                                                                                   66.10                             381,00



- cheltuieli de capital                                                       66.10.71
                     381,00


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 


actelor normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei 


Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr. 67 din 28 aprilie 2011


                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      


                                                                                                      Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 


anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3278 din 27 aprilie  2011 al Serviciului Urbanism  şi 


Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum urmează :


· La Capitolul C – Dotări, se introduce punctul 7 –Aparat mobil de radiologie (Spital) în valoare de 238.000 şi punctul 8 – Ecograf Doppler (Spital) în valoare de 143.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 522.480 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.156.480 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ;


· Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii publice;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane


· Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului


Nr.    68    din 28 aprilie 2011      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Gheorghin Ionel


                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 2011


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  3276 din  27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 2011;


Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea


administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pe trimestrul I al anului 


2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor


 Normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului


 – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.     69        din 28 aprilie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                            Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                            Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  3277 din  27.04.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011;


Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea


administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate


din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe trimestrul I al anului 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor


 Normative şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului


 – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală ;


- Serviciului buget, contabilitate.


Nr.     70        din 28 aprilie 2011


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                            Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,


                                            Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 1292/15.03.2011 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală;


Ţinând cont de art. 2 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;


În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” alin.(5)  lit. „c” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;.  


-   Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;


-   celor interesaţi prin afişare



Nr.     71 din 28 aprilie 2011 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










        Gheorghin Ionel


                                     CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,






  Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind prelungirea termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune teren pentru construcţie




Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2715/18.04.2011 al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune prelungirea, cu un an, a termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune teren, prin act adiţional;




În temeiul prevederilor art. 36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă prelungirea, cu un an, a termenului de obţinere a autorizaţiei de construire pentru contractul de concesiune terenur, prin act adiţional, după cum urmează:


		Nr.


crt

		Numele şi denumirea concesionarului

		Suprafaţa concesio-nată mp.

		Obiectivul de realizat

		Nr.contract concesiune



		

		

		

		

		Adresa terenului



		1. 

		S.C. Cristian Star S.R.L.

		77

		Obiectiv economic aferent act. hoteliere

		5551/27.08.2004



		

		

		

		

		Republicii nr. 69



		

		

		731

		Obiectiv economic aferent act. hoteliere

		6422/27.08.2004



		

		

		

		

		Republicii, nr. 67.



		

		

		251

		Obiectiv economic aferent act. hoteliere

		3740/27.08.2004



		

		

		

		

		Republicii nr. 63





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Compartimentului administraţie publică locală ;


· Serviciului impozite şi taxe locale ;


· Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;


- S.C. Cristian Star S.R.L. 


Nr.    72   din  28 aprilie  2011                           
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









                       Gheorghin Ionel


               CONTRASEMNEAZĂ





         SECRETAR,





          Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 




Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 3151 din 19.04.2011 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 




În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în CF, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş în baza Legii nr.112/1995, ce urmează a  fi vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:


		Nr.crt.

		Numele şi prenumele  solicitantului




		Adresa imobilului

		Nr.


CF

		Nr.


topo

		Data întocmirii rap. de eval.întoc-mit de SC Neslyd Company

		Supraf.


teren atribuit gratuit (mp)

		Supraf. teren diferenţă rezultat pt. vânza-re (mp)

		Valoarea terenului    (lei)


fără TVA



		1.

		TANKI IOZSEF şi TANKI SUSANA

		Carpaţi nr. 13

		401778

		1132

		07.03.2011

		225

		37

		1022





Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;


· Compartimentului  Administraţie Publică Locală 


· Serviciului Urbanism


· Serviciului Impozite şi Taxe Locale


    Nr.  73     din 28 aprilie 2011 


   
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,










                       Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,







       SECRETAR,







       Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 

Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  referatul nr. 2377 din 19.04..2011  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în baza cererii numiţilor Tanki Iozsef şi Tanki Susana, în calitate de proprietari al locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13 şi prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 37 mp cu preţul de 1022 lei (6.56 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 07.03.2011, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după atribuirea gratuită a suprafeţei de 225 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 56/24.03.2011.


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (3) şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către Tanki Iozsef şi Tanki Susana a suprafeţei de 37  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF 401778, cu nr. topo 1132 din Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 13.


Art. 2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 este de 1022 lei,   (6.56 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la data de 07.03.2011.


Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.


Art. 3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii nr.112/1995.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea  legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;


· Compartimentului administraţie publică locală ;


-     Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;


· D-lui Tanki Iozsef.

Nr.  74  din 28 aprilie 2011                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                Gheorghin Ionel


                                          CONTRASEMNEAZĂ,





            SECRETAR,



                                     Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rezilierea  Contractului de concesiune teren nr. 4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L.




Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 2393/20.04.2011 al serviciului urbanism, amenajarea 


teritoriului  prin care se propune rezilierea Contractului de concesiune teren nr. 4205/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L. la cererea concesionarului care se află în imposibilitatea de a exploata terenul;


Ţinând cont de prevederile CAP. II, art.13 din Legea nr. 50/1991, republicată;




În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se reziliază Contractul de concesiune teren nr. 4205/11.05.2009 


încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. TEREX S.R.L.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ;


· Serviciului impozite şi taxe locale;


· Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş;


-     S.C. TEREX S.R.L.


Nr.   75 din  28 aprilie 2011  
                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             









                     Gheorghin Ionel




CONTRASEMNEAZĂ





       SECRETAR,





        Ionel Niţoi


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 402061, Jimbolia, 


topo. 1195/1/1/1/1/1/1


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3182 din 20.04.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului cuprins în C.F. 402061, Jimbolia, topo. 1195/1/1/1/1/1/1, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea unei parcele de 400 mp din terenul situat în 


Jimbolia, cuprins în C F.  402061, Jimbolia, topo. 1195/1/1/1/1/1/1.


Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


Nr.  76  din 28 aprilie 2011

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. 9443, Jimbolia, 


topo. 35/1/1/1


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3181 din 20.04.2011 al Serviciului Urbanism şi 


amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului cuprins în C.F. 9443, Jimbolia, topo. 35/1/1/1, în suprafaţă de 99.423 mp, teren aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului cuprins în C.F. 9443, Jimbolia, topo. 35/1/1/1, în suprafaţă de 99423 mp, în trei parcele după cum urmează:


a) nr. topografic nou – suprafaţă de 60.000 mp;


b) nr. topografic nou – suprafaţă de 20.000 mp;


c) nr. topografic nou – suprafaţă de 19.412 mp.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al oraşului Jimbolia.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;


- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice;


- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;


- OCPI Timiş.


Nr. 77 din 28 aprilie 2011

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,









                    Gheorghin Ionel


CONTRASEMNEAZĂ,






SECRETAR,






 Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2011


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând referatul nr.  3262 din 27 aprilie  2011 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2011;


Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 şi 21 din Legea locuinţei nr.114/1996 


şi ale Hotărârii nr. 243/23.12.2010 privind modificarea punctajului care stă la baza stabilirii condiţiilor şi criteriilor de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat;  


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă tabelul de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2011, conform ANEXELOR nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş ;


· Compartimentului administraţie publică locală  ;


· Serviciului impozite şi taxe locale ;


· Cetăţenilor prin afişare şi presa locală .
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                                                     Gheorghin Ionel

        





   CONTRASEMNEAZĂ,







SECRETAR,







 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 3249 din 27 aprilie 2011 al Serviciului impozite şi 


taxe locale prin care se propune anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36;


Ţinând cont de prevederile art. 178 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă anularea creanţei fiscale, în valoare de 10 lei, pentru contribuabilul Lungu Florinel, din Jimbolia, str. Spre Nord, nr. 36.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;


· Compartimentului administraţie publică locală;


· Serviciului  impozite şi taxe locale.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂRE


privind stabilirea taxei speciale pentru 


desfacerea căsătoriei pe cale administrativă


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul Serviciului Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor prin care se propune stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrative, în cuantum de 100 lei;


Ţinând cont de prevederile art. 282 si art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi de  prevederile art. 5 alin 1 lit. a), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


Având în vedere prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, precum şi a prevederilor H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă  taxa specială pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în cuantum de 100 lei.


Art.  2. – Taxa prevăzută la art. 1 se achită la Serviciul Impozite şi Taxe locale din cadrul Primăriei Jimbolia.


Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor.


Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală;


- Serviciului Public Comunitar De Evidenţă a Persoanelor;


- Cetăţenilor prin afişare.


Nr.  80  din 28 aprilie 2011                                              Preşedinte de şedinţă
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA



privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.


Consiliul local al oraşului Jimbolia ;


Văzând referatul nr. 3137  din 27.04.2011 al Serviciului contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea unor tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a”, alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se abrobă următoarele tarife pentru activitatea de spaţii verzi, practicate


de S.C. Peisaj Hosta S.R.L.:


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 20x20x20 cm                 3,86 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 40x40x30 cm                 4,05 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren uşor, în gropi de 50x50x40 cm                 4,14 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 20x20x20 cm                  4,54 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 40x40x30 cm                  4,62 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren tare, în gropi de 50x50x40 cm                  5,07 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 20x20x20 cm        5,21 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 40x40x30 cm        5,62 lei/buc


- scos pomi de 3-6 ani şi replantat în teren foarte tare, în gropi de 50x50x40 cm        6,01 lei/buc


- plantat gard viu la un rând cu distanţa de 12 cm                                                        1,88 lei/ml


- plantat gard viu la un rând cu distanţa de 20 cm                                                        1,60 lei/ml


- plantat gard viu la două rânduri cu distanţa de 20 cm                                                3,22 lei/ml


- plantat gard viu la două rânduri cu distanţa de 30 cm                                                2,99 lei/ml


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;


- Compartimentului administraţie publică locală;


- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.


- cetăţenilor prin afişare 
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   Gheorghin Ionel


    CONTRASEMNEAZĂ
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 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2007 privind atribuirea gratuită a terenului aferent locuinţei cumpărată la Legea 112/1995 situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 31


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  nr. 3153 din 19.04.2011 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale prin care se propune ablogarea HCL nr. 4/2007;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. – Se  abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2007 privind


atribuirea gratuită a terenului aferent locuinţei cumpărată la Legea 112/1995 situat în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 31.


Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


· Compartimentului  administraţie publică locală   ;


· Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;
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